KALENDARZ ROK SZKOLNY 2022/2023
SEMESTR I
WRZESIEŃ
01.09.2022 rozpoczęcie zajęć dydaktycznych
01.09 – 05.09.2022 obóz integracyjny dla klas pierwszych LF, LKGW w Kazimierzu Dolnym
05.09.2022 rozpoczęcie zajęć z edukacji filmowej i edukacji kreacji gier wideo dla
wszystkich klas
13.09.2022 godz. 16:30 rada pedagogiczna
13.09.2022 godz. 17:30 spotkanie rodziców klas 2, 3 i 4 LF i LKGW z wychowawcami
godz. 18.30 spotkanie rodziców klas 1 LF i LKGW z wychowawcami
27.09.2022 godz. 17:30 spotkanie rodziców klas 4 LF i LKGW z wychowawcami dyrekcją, p.
K. Świątek oraz wychowawcami dotyczące egzaminów maturalnych 2023
28-30.09.2022- Diagnoza klas maturalnych CKE
Do 30.09.2022- wstępne deklaracje maturalne

PAŹDZIERNIK
7-9.10.2022 – Poznań Game Arena, Poznań
14.10.2022 (środa) – Dzień Edukacji Narodowej dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17-18.10.2022 od godz. 17:00 spotkania zespołów uczących w poszczególnych klasach i
rodziców uczniów wymagających wsparcia. Omówienie Indywidualnych Programów
Edukacyjno-Terapeutycznych dla poszczególnych uczniów.
21.10.2022 godz. 19:00 – wyjście Nauczycieli do Teatru Ateneum
26.10.2022 godz. 17:30 – Dzień Otwarty dla Kandydatów
31.10. 2022 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

LISTOPAD
01.11.2022 (wtorek) ustawowo dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10.11.2022 (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11.11.2022 (piątek) – ustawowo dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.11.2022 - oceny proponowane dla uczniów klas IV LF i LKGW
15.11.2022 godz. 16:30 – rada pedagogiczna szkoleniowa
Cz. 1. Uczeń z Zespołem Aspergera- Konrad Nowak
cz. 2 Awans zawodowy Nauczyciela – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie
Cz. 3 Zachowania ryzykowne w szkole – Prowadząca Anna Pejas
22.11.2022 godz.18:00 zebrania z rodzicami i dzień otwarty dla rodziców uczniów
wszystkich klas LF i LKGW
Próbna matura poziom podstawowy i rozszerzony (termin zależny od wydawnictwa)

GRUDZIEŃ
07.12.2022 godz. 17.30 – Dzień Otwarty dla Kandydatów
19.12.2022 - ostateczne oceny semestralne dla klas IV LF i LKGW i oceny proponowane dla
uczniów klas I, II i III Liceum Filmowego i Liceum Kreacji Gier Wideo.
20.12.2022 godz. 16:30 rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych omówienie ocen
proponowanych dla pozostałych klas, spotkania z wychowawcami i dzień otwarty dla
rodziców klas pierwszych, drugich i trzecich LF i LKGW.
22.12.2022 godz. 18:00 – Wigilia Szkolna - świąteczne spotkania klas
23.12. – 31.12. 2022 zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ
02.01.2023 – początek II semestru dla klas IV LF i LKGW od tego dnia oceny cząstkowe z
przedmiotów obowiązkowych dla klas 4 LF i LKGW liczą się na drugi semestr
06.01.2023 (piątek) ustawowo dzień wolny od zajęć
23.01.2023 ostateczne oceny semestralne dla klas I, II i III LF i LKGW
23.01.2023 - 27. 01.2023 egzaminy z przedmiotów edukacji filmowe i edukacji kreacji gier
wideo dla wszystkich (Gry klasy IV LKGW, Film dokumentalny, foto-book, aktorstwo)
Dokładne daty zostaną podane do końca września.
24.01.2023 godz. 16:30 rada pedagogiczna zatwierdzająca oceny semestralne dla klas
pierwszych, drugich i trzecich LF i LKGW.
30.01.2023 lub 31.01 festiwal twórczości i dzień otwarty dla kandydatów
30.01.2023 – początek II semestru dla klas I, II i III LF i LKGW od tego dnia oceny cząstkowe
z przedmiotów obowiązkowych dla ww. klas liczą się na drugi semestr

LUTY
Ostateczne deklaracje maturalne: termin zależny od dyrektora CKE
13–26.02.2023 Ferie zimowe

